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Szanowna Pani
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister,
Życząc Pani Minister sukcesów w kierowaniu Edukacją Narodową zwracamy
się z postulatem utworzenia niezależnego, wolnego od nacisków politycznych, grona
specjalistów – Rady Edukacji Narodowej.
Postulat ten jest zgodny z inicjatywą prof. Andrzeja Zolla z roku 2003, który
był rzecznikiem praw obywatelskich.
Jednocześnie jako członkowie Komitetu Cytobiologii PAN – pochodzący
z wyboru naukowcy z 10 największych placówek biologiczno-medycznych w Polsce
(uniwersytety, akademie medyczne, instytuty PAN i placówki resortowe) pragniemy
zwrócić uwagę na problem zarówno jakości, jak i kosztów dofinansowania
podręczników szkolnych.
Szczególnie istotne dla nas są treści dotyczące szybko rozwijających się
dziedzin biologiczno-medycznych, w tym genetyki, ewolucji, biomedycyny, itd.
Wiedza dotycząca tych zagadnień musi być przedstawiana obiektywnie, w sposób
najbardziej aktualny i przejrzyście, by stymulować do dalszego pogłębiania
edukacji, a nie przyczyniać się do sporów światopoglądowych. Nie jest więc obojętne,
jakie podręczniki są dotowane przez organy rządowe.

Należy rozpatrywać problem dofinansowania podręczników zarówno w
aspekcie programu nauczania, jak i ograniczonych możliwości budżetu naszego
kraju, nie naruszając zasad istnienia wolnego rynku.
Rozpatrując ten problem należy wziąć pod uwagę, że:
 Część kosztów wydawania podręczników i ich recenzowania pokrywana jest
z budżetu państwa – koszt roczny to około kilkanaście milionów złotych.
 Dla uczniów szkół o różnych poziomach – szczególnie gimnazjów i liceów –
dostępne jest kilkanaście podręczników do tej samej klasy.
 W mediach pojawiły się informacje o możliwości zjawisk korupcjogennych
mogących decydować o wyborze podręcznika.
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dofinansowanych z budżetu państwa, obok znamienitych nauczycieli/pedagogów
szkolnych, były osoby wyznaczone przez KRAS, PAN i PAU – w oparciu o powołaną
Radę Edukacji Narodowej.
Umożliwiłoby to dobór osób o właściwym statusie naukowym. Założeniem
powinno być, aby ten sam podręcznik nie był recenzowany przez pracowników tej
samej jednostki naukowej. Recenzenci, opierając się o program nauczania szkół
średnich, typowaliby 2 najlepsze podręczniki z danego przedmiotu - odpowiednio
dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, które otrzymałyby dotację budżetową,
a wszystkie pozostałe podręczniki podlegałyby regułom wolnego rynku.
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